
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diaconaal Project 
Hoop geven: de jongeren in 

Mozambique doen het! 
 Het maakt dus niet uit of je arm 

bent, niet naar school kunt of weinig 
toekomstperspectief hebt. Zij delen 
de hoop uit die God hen geeft. Met 
dit Diaconaal Project willen we geld 

ophalen voor hen en ook in 
Nederland jongeren stimuleren om 

hoop uit te delen. 
 

Opbrengst 
De netto-opbrengst wordt  

op de volgende manier besteed: 
 

2/3 gaat naar Chiyembekezo (wat 
hoop betekent), het project van de 
GZB in Mozambique. Zij investeren 
in bezoekwerk en geven bijbels aan 
zieken en armen, ze geven geld voor 
medicijnen of vervoer en leren life 

skills aan jongeren.  
 

1/3 van de netto-opbrengst 
besteedt de HGJB zelf aan diaconale 
bewustwording onder jongeren in 

Nederland. 
 

Opbrengst ontbijtservice 
De netto-opbrengst van de 

ontbijtservice is bestemd voor 
 Merci Ships. 

Met een ziekenhuisschip bemand 
door vrijwilligers bieden zij 

medische zorg aan de allerarmsten. 
Levens veranderen door deze 

praktische hulp.  
Mensen krijgen weer hoop! 

 

Meer informatie op: 
www.diaconaalproject.nl 

www.facebook.com/bergambachtgeefhoop 
 
 

BLOEMENGROET (AANMELDEN VERPLICHT!) 

Wilt u iemand een warm hart toedragen, ergens voor bedanken of “gewoon” in het 
zonnetje zetten om te laten weten dat u aan hem of haar denkt!? Het is een klein gebaar, 
maar het maakt zoveel verschil! We zijn zo druk met ons eigen leven, laten we omzien naar 
elkaar! Tijdens deze actie bezorgen wij, Mosterzaadje 2, namens u een kaart en/of 
bloemen.   Een kaart (zelfgeschreven die u bij ons inlevert)  € 1,- 
  Een roos voor      € 2,- 
  Een (klein) bosje bloemen    € 7,50 
Zie het aanmeldformulier voor meer informatie. Geef een warm gevoel... 
 

WALKING DINNER (AANMELDEN VERPLICHT!) 

Hoop delen met elkaar onder het genot van een heerlijk 3-gangen diner! 
Met dit walking dinner wordt iedere gang op een andere locatie genuttigd. 
 

Wij zoeken hiervoor: 

 Gemeenteleden die hun huis willen openstellen en een voor- en een hoofdgerecht 
willen bereiden. Wat bereid wordt is geheel aan u! Dit kan in de vorm van een voor- en 
een hoofdgerecht zijn, maar het kan ook een vorm van allerlei kleine hapjes zijn. Zoals 
bijvoorbeeld een soepje, een salade, iets met vlees of vis, een pasta etc. 
U ontvangt dan 2 of meer gemeenteleden die samen met en bij u een voorgerecht 
nuttigen en 2 of meer (andere) gemeenteleden die samen met en bij u een 
hoofdgerecht nuttigen. 
U wordt uitgenodigd deze maaltijd gezamenlijk af te sluiten in ‘De Schakel’ met een 
uitgebreid dessertbuffet. 

 Gemeenteleden die heerlijk willen genieten van de gastvrijheid van andere 
gemeenteleden. Het voorgerecht zult u op een ander adres gebruiken dan het 
hoofdgerecht. De maaltijd sluiten we gezamenlijk af in ‘De Schakel’ met een uitgebreid 
dessertbuffet.  
Bent u slecht ter been, geen probleem, wij regelen vervoer voor u! 

 

U kunt u opgeven alleen of per tweetal of als gezin. Als commissie maken wij een indeling. 
Donderdag 19 maart verneemt u per mail of per post wie bij u te gast zijn of waar en bij 
wie u wordt verwacht. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
18:00 uur: U wordt verwacht op het eerste adres of ontvangt de eerste gasten  
 voor het voorgerecht. 
18:45 uur:  Vertrek naar het volgende adres. 
19:00 uur:   U wordt verwacht op het tweede adres of ontvangt de volgende 
 gasten voor het hoofdgerecht. 
19:45 uur:  Iedereen vertrekt naar ‘De Schakel’  
20:00 uur: U wordt verwacht in ‘De Schakel’ voor het dessertbuffet verzorgd  
 door de mannenvereniging. 
20:30 uur: Afsluiting maaltijd en informatie over het project en een collecte. 
 

SING-INN 
20.45 uur: Aansluitend voor de liefhebbers samen zingen onder begeleiding.  
 

ZAAL-VOETBALTOERNOOI (AANMELDEN VERPLICHT!) 

21.30 uur: Voor iedereen van 16 jaar en ouder organiseert de Jeugdvereniging dit 
 toernooi in zalencentrum ‘De Waard’.  
 Schrijf je in als vriendengroep, collega’s, koffiegroep, kerkenraad of als 
 individu. Een team bestaat uit minimaal 5 personen. 
 De kosten bedragen € 10,-- per persoon. 
 Versla jij het JV-bestuur in een rechtstreeks duel? 
 

AFTER-PARTY 
00.00 uur: Het voetbaltoernooi geeft genoeg inspiratie voor een goede  
 nabeschouwing! Iedereen is welkom om nog gezellig een uurtje na te 
 praten onder het genot van een hapje en een drankje in ‘De Schakel’. 
  

VOOR AANMELDEN ACTIVITEITEN ZIE OMMEZIJDE 

http://www.diaconaalproject.nl/
http://www.facebook.com/bergambachtgeefhoop
https://diaconaalproject.nl/
https://www.gzb.nl/
https://www.hgjb.nl/
https://www.mercyships.nl/


  

BOOTCAMP VOOR DAMES (20+) (AANMELDEN VERPLICHT!) 

De dag lekker fit beginnen? Wat is er nu lekkerder wakker worden, dan met een rondje door de 
polder? Sport allemaal dit uurtje mee o.l.v. onze professional Jonathan!! 
Moeders laat de kinderen maar eens lekker over aan de mannen! 
Om 8.00 uur verwachten we je in sportkleding bij ‘De Schakel’. (Kosten € 5,-- p/p.) 
Sluit deze activiteit gezellig af door met elkaar te ontbijten in ‘De Schakel’. 
 

ONTBIJTSERVICE (AANMELDEN VERPLICHT!) 

Bestel uw ontbijt of geef een heerlijk ontbijt cadeau! Tienerclub ‘Shalom’ maakt dit ontbijt voor u 
klaar. Het wordt thuis bezorgd van 8.00 uur tot 9.00 uur. Zie aanmeldstrook voor meer info. 
Of kom gezellig naar het ontbijtbuffet van 8.30 – 9.30 uur in ‘De Schakel’.  
De netto-opbrengst van deze ontbijtservice is bestemd voor Mercy Ships. 
 

POLDERWANDELINGEN 
Bent u een fanatieke wandelaar? En houdt u van stevige tocht van ongeveer 10km? Wandel 
dan mee door de mooiste polder van Nederland. Vertrek 9.00 uur bij ‘De Schakel’. 
 

Iets minder fanatiek, maar wel in voor een wandeling? Wandel dan mee met ‘De Klassieker’ 
van Bergambacht en ontmoet gemeenteleden tijdens een rondje Moeraswederik. Vertrek 
10.00 uur bij ‘De Schakel’.  Beide wandelingen kosten € 5 p.p (incl. consumptie). 
 

SPELLENCIRCUIT (van 10.00 – 12.00 uur) 
Voor de kinderen tot ongeveer 10 jaar heeft de zondagsschool samen met de club 
Mosterdzaadje 1 een uitgebreid spellencircuit opgezet in de grote zaal van de 
Schakel. Het thema is ‘water’. Zorg dat je dit spetterende spelletjesfestijn niet mist. 
Voor de kosten hoef je het niet te laten, die zijn slechts € 1,-- per persoon. 
 

INLEVEREN STATIEGELDFLESSEN EN KLEURPLATEN  
Wie spaart er mee? We hopen een mooi bedrag op te halen met lege 
statiegeldflessen. Vele kleine beetjes maken één grote. De flessen mogen in de 
grote zaal worden ingeleverd. 
 

Er zijn kleurplaten uitgedeeld en al heb je er nog geen één, bij de uitgang onder de 
toren kun je er ook nog pakken. Er zijn prijsjes te winnen voor de allermooisten. We 
verdelen prijsjes voor 0 tot 4 jaar, 4 tot 8 jaar en ook voor 8 tot 12 jaar. Dus genoeg 
kansen. Zoek je stiften, kleurpotloden en verf maar op! 
 

PUZZELEN & SPELLEN & BINGO  (van 9.30 – 12.30 uur) 
Kom jij samen met je vrienden een potje Kolonisten of 30 seconds spelen? Ook 
voor de ouderen zijn er leuke spelletjes, zoals rummikub, scrabble en Skibbo.  
Ook liggen er legpuzzels voor jong en oud om samen aan te werken! 
Rond 10:00 uur zal er ook een bingo zijn met leuke prijzen (€2 euro per bingokaart). 
 

WIELRENNEN (van 9.00 – 11.15 uur) 
Voor de ervaren en minder ervaren wielrenners is de zaterdagmorgen een 
prachtige gelegenheid om de racefiets uit de schuur te halen.  
Fiets met elkaar een rondje Krimpenerwaard, ongeveer 60km.  
Vertrek vanaf ‘De Schakel’. Kosten € 5 p.p (incl. consumptie). 
 

ALL YOU CAN EAT - FRIET  (van 12.30 – 13.30 uur) 

Eet u en jij gezellig mee? Voor € 5,-- per persoon kunt u / jij onbeperkt friet eten 
inclusief een snack en een drankje. 
 

EN NOG MEER …. (tussen 8.30 – 13.30 uur) 

Gratis springkussen!  
Verkoop van verse koffie / thee / fris met zelfgebakken koek en taart! 
Verkoop van paaseitjes door de kinderen van Mosterzaadje 1, enz, enz. 
 

WIJ HOPEN U EN JOU TE ONTMOETEN IN ‘DE SCHAKEL’ !!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAAROM DEZE ACTIE? 
We zijn één christelijke gemeente 

door God aan elkaar gegeven. 
Tijdens deze actie zijn er activiteiten 
voor en door jong en oud! Er is veel 
ruimte voor ontmoeting, zodat we 

de eenheid kunnen ervaren. 
Daarnaast hebben we de taak om 

naar elkaar en onze medemens om 
te zien. Deze opdracht willen we 

met deze actie in praktijk brengen. 
 

AANMELDEN ACTIVITEITEN: 

Bloemengroet 
Walking dinner 
Voetbaltoernooi 

Bootcamp 
Ontbijtservice 

 

AANMELDSTROKEN 
Doe deze in de bussen in de kerk, 
of breng ze naar Pleinstraat 26. 

 

MAIL NAAR 
bergambachtgeefthoop@hotmail.com 

 

APP NAAR 
06 28 449 777 

 

AANMELDEN KAN TOT UITERLIJK 
DINSDAG 17 MAART !!! 

 

BETALEN ACTIVITEITEN 
Dit kan door het geld samen met de 

aanmeldstrook in te leveren. 
 

Te betalen tijdens de activiteiten. 
 

Of door het geld over te maken naar 
NL84RABO0307321703 t.n.v. A. 

Looren o.v.v. ‘activiteit’ Geef Hoop 
 

DONEREN 
Vind u / jij dit een mooi initiatief en 

wil je dit als bedrijf of persoon 
steunen? 

Dan kunt u / jij het geld overmaken 
naar bovenstaand rekeningnummer  

(niet aftrekbaar). 
Of naar NL35RABO0308316835  

t.n.v. HGJB te Bilthoven  
o.v.v. 'diaconaal project'. 

 

https://diaconaalproject.nl/


AANMELDING 

 
 
 
 
 

BLOEMENGROET 
 
 
 

 

 

AANMELDING 

 
 
 
 
 

WALKING DINNER 
VRIJDAG 20 MAART 

 
 
 

 

 

AANMELDING 

 
 

VOETBAL 
 
 
 

 

 

AANMELDING 
 
 
 

 

BOOTCAMP 
 
 
 

 

 

 

Hierbij bestel ik: ___  ontbijtjes à € 4,-- voor kinderen tot en met 12 jaar. 

 ___  ontbijtjes à € 5,-- voor volwassenen en vanaf 12 jaar. 
 

O  Deze ontbijtjes mogen rond ________ uur bezorgd worden op het  

 volgende adres: ____________________________________ Bergambacht. 

O  Rond _______ uur (tussen 8.30 – 9.30 uur) maak ik / maken we gebruik 

  van het ontbijtbuffet in ‘De Schakel’. 
 

Naam: __________________________________________ 

Telefoonnummer:  __________________________________________ 

E-mailadres:  __________________________________________ 
. 

 

AANMELDING 

 
 
 
 
 

 

ONTBIJTSERVICE 
 
 
 

 

O  Ja, ik stel mijn huis open voor __  gasten (min. 2) per gang. Ik bereid een 
    voor- en een hoofdgerecht. Per gang ontvang ik verschillende gasten.  
    Ik / wij komen met  __  personen naar het dessertbuffet. 
O  Ja, ik ga heerlijk genieten van een 3-gangen diner! Dit doe ik graag 
     samen met __________________________________________ (naam) 
          O  Ik / wij zijn slecht ter been en wil(len) graag meerijden. 
          O  Ik kom met de auto en heb de mogelijkheid iemand mee te nemen. 
Naam: __________________________________________ 

Adres: __________________________________________ 

Telefoonnummer:  __________________________________________ 

E-mailadres:  __________________________________________ 

Hierbij bestel ik: __x  Een kaart (zelfgeschreven en sluit ik hierbij in)  € 1,- 
 __x Een roos voor       € 2,- 
 __x Een (klein) bosje bloemen     € 7,50 
 

Deze KAART / BLOEMEN moeten bezorgd worden op het volgende adres:  
Naam ontvanger:  __________________________________________ 
Adres:  ______________________________ Bergambacht 
 
Naam besteller:  __________________________________________ 

Telefoonnummer:   __________________________________________ 

E-mailadres:   __________________________________________ 

 

Ik doe mee met het zaal-voetbaltoernooi en geef mij op   

O Als persoon  O Als team (naam) __________________ van ___ personen 
 

Naam: __________________________________________ 

Telefoonnummer:  __________________________________________ 

E-mailadres:  __________________________________________ 

 

Opgeven uiterlijk dinsdag 17 maart door deze antwoordstrook te deponeren in de bussen in de kerk,  
te bezorgen op Pleinstraat 26 of te mailen naar bergambachtgeefthoop@hotmail.com. 

 

Ik doe mee met de Bootcamp voor Dames (20+) en geef mij op.   
 

Naam: __________________________________________ 

Telefoonnummer:  __________________________________________ 

E-mailadres:  __________________________________________ 

 


